
 

१. N-PABSAN मा अबद्ध नेपाल ऄधधराज्य भर रहेका शैधिक संस्थामा १ किा देधि १२ किा  सम्मको  

छात्रवृधिको धववरणः- 

क्र.स. छुट % संख्या कैधियत 

१ परु्ण छात्रवतृ्ति  १८०० + लाई   

२ बात्तषणक भर्ाण शलु्क त्तमर्ाह अध्ययर्रत सम्परु्ण सन्तत्ततलाई  

 

     यहा धललक गनुुस (N-PABSAN मा अबद्ध नेपाल ऄधधराज्य भर रहेका शैधिक ससं्थाको नामावली धववरण उपलब्ध हुनेछ ) 

 

 

 

 

२. एभरेष्ट कलेज, धिधमयर कलेज, कोलम्बस कलेज, काठमाण्डौ नेशनल कलेज, वेदास कलेजले नेपाल 

िहरीका सन्तधतहरुलाई िदान गने छात्रवृधिको धववरणः- 

क्र.स. कोसुको धववरण 

 

                       छुट %      सखं्या कैधियत 

१ +२ को लात्ति परु्ण छात्रवतृ्ति  ५  जर्ालाई   

२ Bachelor of Computer 

Application 

 परु्ण छात्रवतृ्ति २ जर्ालाई   

३ Bachelor of Business 

Management 

परु्ण छात्रवतृ्ति  १ जर्ालाई   

४ +२ को लािी ब्यवस्थापर् संकाय तर्ण  ७५% छुट  दवु ैसंकायमा जम्मा 

५० जर्ालाई ७  +२ को लािी त्तवज्ञार् संकाय तर्ण  ७३% छुट   

 

           यहा धललक गनुुस (उल्लेधित कलेजको नामावली धववरण उपलब्ध हुनेछ) 

 

 



 

३. PABSON मा अबद्ध नेपाल ऄधधराज्य भर रहेका शैधिक संस्थामा  किा ११ र १२ मा िदान गररने  

छात्रवृधिको धववरणः- 

क्र.स. धववरण छुट % संख्या कैधियत 

१   अमर प्रहरीका सन्ततीको हकमा परु्ण छात्रविृी एक त्तबद्यालय एक 

छात्रवतृ्ति 

 

२ राजपत्रअर्ङ्त्तकत वहालवाला र पवुण प्रहरी पररवारका 

सन्ततीहरुको हकमा   

भर्ाण शलु्कमा ५०% 

मात्तसक शलु्कमा ५०%  

एक त्तबद्यालय एक 

अर्पुातमा  

 

 

  यहा धललक गनुुस (N-PABSAN मा अबद्ध नेपाल ऄधधराज्य भर रहेका शैधिक ससं्थाको नामावली धववरण उपलब्ध हुनेछ ) 

 

 

४. लडु बुद्ध एजुकेशन िाउन्डेसन (Lord Buddha Education Foundation)बाट संचाधलत धवधभन्न 

शैधिक कायुक्रमहरु(स्नातक तथा स्नाकोिर) मा िदान गररने  छात्रवृधिको धववरणः-                                                                                                                                  

क्र.स. कोसु छात्रवृिी िधतशत कोशुको 

शुल्क 

छात्रवृिी 

रकम 

धतनुुपने कुल 

शुल्क 

धवद्याधथुको 

संख्या 

कुल छात्रवृधि 

रकम 

१ B.Sc.IT सबै शलु्कमा 

१००% 

८,७४,०००।- ८,७४,०००।- पुणु छात्रवृिी १ ८,७४,०००।- 

२ B.Sc.IT ट्यशुर् एडत्तमशर् र 

ल्याब शलु्कमा 

१००% 

८,७४,०००।- ४,५०,०००।- ४,२४,०००।- २ ९,००,०००।- 

३ B.Sc.IT ट्यशुर् शलु्कमा 

१००% 

८,७४,०००।- २,८५,०००।- ५,८९,०००।- ४ ११,४०,०००।- 

४ BBM E-

Business 

ट्यशुर् र एडत्तमशर् 

शलु्कमा १००% 

७,७५,०००।- ३,००,०००।- ४,७५,०००।- ५ १५,००,०००।- 

५ MBA ट्यशुर् शलु्कमा 

१००% 

५,६०,०००।- १,८०,०००।- ३,८०,०००।- ५ ९,००,०००।- 

६ M.Sc.ITM ट्यशर् शलु्कमा 

१००% 

५,५५,०००।- १,२०,०००।- ४,३५,०००।- ५ ६,००,०००।- 

कुल  छात्रवृधि रकम ५९,१४,०००।- 

 


